RESERVAS:
(+351) 282 105 500
reservas.albufeira@jupiterhotelgroup.com
www.jupiteralbufeirahotel.com

REGIME TUDO INCLUÍDO

RECEÇÃO (ABERTO 24H)

Durante a estadia, os clientes serão iden ﬁcados
através do cartão hóspede.

ROOM SERVICE & MINI BAR

INCLUI:
• PEQUENO-ALMOÇO
• BRUNCH
• ALMOÇO
• SNACKS
• JANTAR
• BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS
(seleção do hotel)
• ENTRETENIMENTO PARA CRIANÇAS E ADULTOS

SERVIÇO DE ROOM SERVICE: Não incluído
MINI BAR: Não incluído / A pedido
ÁGUA NO QUARTO À CHEGADA
Inclui 1 garrafa de água por dia
ENTRETIMENTO / ANIMAÇÃO
A disponibilidade e os horários podem mudar e estão sujeitas a procura sazonal
Ac vidades a anunciar no Hotel.

KIDS CLUB: 10H00 - 13H00 e das 14H00 - 18H00 (dos 4 aos 12 anos)
A vidades no interior e exterior
*Crianças dos 4 aos 5 anos tem de ser acompanhadas por 1 adulto

JUPITER WORLD: 10H00 - 17h00

HORÁRIOS DAS REFEIÇÕES

Composto por 6 escorregas e 1 parque infan l

A disponibilidade e os horários podem mudar e estão sujeitas a procura sazonal

Pequeno-Almoço: 07H30 - 10H00
Servido no restaurante Montechoro.

TEENS CLUB (13 aos 17 anos)

FACILIDADES
• Serviço de Concierge
• Serviço de Primeiros Socorros
• Campo de mul usos
• Animação e a vidades para adultos

• 4 Piscinas (2 só para adultos e

Brunch: 10H00 - 12H00

e 2 adaptadas para crianças)

Servido no restaurante Montechoro.

• SPA: piscina interior e tratamentos

Almoço: 12H00 - 15H00

(custo adicional)
e crianças
- Piscina aquecida, Sauna, Banho turco,
Duches sensoriais, Salas de tratamentos • Sala de leitura
e massagens
• Salas de Reunião
• Internet Wi-ﬁ gratuita em todo o Hotel
• Fitness Center 24H

Servido no Restaurante Montechoro.

Snacks:
Al’Italiu: (15H30 - 18H30)

Jantar: 19H00 - 22H00

DISPONÍVEL NO HOTEL (CUSTO ADICIONAL)
BEBIDAS SELEÇÃO HOTEL ATÉ ÀS 23H00
Bebidas ilimitadas em todos os bares com uma grande seleção de bebidas
alcoólicas nacionais e internacionais

•
•
•
•

Água com gás e sem gás
Sumos
Refrigerantes
Vinho branco e nto
(seleção hotel)
• Cerveja

• Bebidas alcoólicas

nacionais e internacionais
(vodka, rum, gin, whisky e licor)

• Seleção de cocktails
• Café e chá

*Bebidas alcoólicas premium mediante um custo adicional
*Proibido o consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos

RESTAURANTES & BARES
A disponibilidade e os horários podem mudar e estão sujeitas a procura sazonal

Restaurante Montechoro (Buﬀet)
Buﬀet tradicional com comida nacional e internacional.
Disponível para Pequeno-Almoço, Almoço e Jantar.

Restaurante Al’Italiu (Buﬀet)
Restaurante Italiano. Carece de reserva antecipada.
Disponível para Almoço (apenas entre 15 de Julho e 30 de Setembro),
Snacks e Jantar.

Restaurante Alecrim
Jantar à la carte. Carece de reserva antecipada
Disponível para jantar.

Al Bar (10H00 - 23H00)
Localiza-se no piso 0. Incluído no Regime Tudo Incluído até às 23:00.

Roo op - Al Gharb (19H00 - 23H00)
Localiza-se no 10º piso. Incluído no Regime Tudo Incluído até às 23:00.

Alfarroba Snack Bar (11H00 - 18H00)
Aberto de 15 de Julho a 30 de Setembro

Bar da Piscina (10H00 - 18H00)
Horário sujeito a condições climatéricas

• Babysi ng (sujeito a reserva)
• Serviço de aluguer de carros

• Campo de tenis e futebol (piso sinté co)
• Aluguer de raquetes e bolas de tenis

ESTACIONAMENTO
Jupiter Albufeira Hotel dispõe de 130 lugares de estacionamento com vigilância 24h por dia.
O parque tem o custo diário de 9€.

TOALHAS DE PISCINA
Após entrega de caução ou garan a de cartão de crédito no acto de check-in poderá usufruir
de uma toalha de piscina, podendo ser subs tuída durante a estadia entre as 09H00 e as
12h00 na recepção do SPA - Em caso de não devolução será cobrado 20€ por toalha.

ESPREGUIÇADEIRAS
NÃO É PERMITIDA A RESERVA DE ESPREGUIÇADEIRAS.
Toalhas ou objetos pessoais que sejam usados para tal, poderão ser removidos.

SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVANDARIA
SERVIÇO DE LIMPEZA: diariamente entre as 9H00 e as 17H00
(não será efetuado serviço de limpeza com hóspede no quarto por razões de segurança)
SERVIÇO DE LAVANDARIA: disponível (custo adicional)

€ CAUÇÃO POR QUARTO
É necessário um depósito caução de 250€ por quarto, à chegada.
Este será recolhido por cartão de crédito ou dinheiro. Sendo reembolsado no check-out.
O seu depósito será reembolsado integralmente após inspeção do quarto

COMODIDADES DO ALOJAMENTO
• Ar-condicionado
• Varanda privada
• Telefone (com ligação para o exterior)
• Smart TV (+90 canais digitais)
• Ligação HDMI
• Todos os quartos e varandas são
não fumadores
• Acesso gratuito à Internet Wi-Fi
• Mesa de trabalho
• Cacifo (com dimensão para portá l
e tomada no interior)

• Casa de banho na sua maioria com chuveiro
• Secador de cabelo
• Produtos de higiene e bem-estar
• Espelho de maquilhagem
• Comodidades para café e chá (gratuito)
A PEDIDO:
• Berço para criança (gratuito)
• Sofá-cama (mediante pagamento)
• Roupão e chinelos

